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Zápis zo zasadnutia Komisie kultúry a vzdelávania konanej dňa 5.3. 2015 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

  

Program:  

 1. Otvorenie 

 2. Informácia ohľadom poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta Nováky 

 3. Vyjadrenie likvidátorky Ing. Ľudmily Iliašovej k situácií v KCMN, n.o. 

 4. Informácia riaditeľky CVČ Nováky o situácii po rekonštrukcii elektroinštalácie 

  5. Špeciálna pedagogická poradňa  

 6. Rôzne 

 7. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Komisiu otvoril a viedol predseda komisie Ing. Jozef Lovecký, ktorý privítal a 

oboznámil členov komisie a hostí. Tento program bol jednomyseľne schválený. 

 

2. Informácia ohľadom poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta Nováky 

 

 Predseda  komisie podal informáciu, že poskytnutie dotácií pre voľnočasové aktivity 

sa odkladá na zasadnutie nasledujúcej komisie, nakoľko musí dôjsť k prepracovaniu VZN, 

ktorým sa riadi pridelovanie dotácií mesta Nováky. Zároveň momentálne nie sú k dispozícií 

úplné vyúčtovania voľnočasových organizácií z dôvodu prebiehajúcej kontroly NKÚ, tým 

pádom nie je možné skontrolovať hospodárenie s pridelenými dotáciami. 

 

3. Vyjadrenie likvidátorky Ing. Ľudmily Iliašovej k situácií v KCMN, n.o. 

 

KKV berie na vedomie informáciu Ing. Ľudmily Iliašovej o situácií v KCMN. 

Stav KCMN, n.o. “v likvidácii“ sa doposiaľ nezmenil a čaká sa na rozhodnutie príslušných 

inštitúcií. 

Momentálna situácia v KCMN, n.o. je zlá, v čom sa jednohlasne zhodla celá KKV.  
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4. Informácia riaditeľky CVČ Nováky o situácii po rekonštrukcii elektroinštalácie 

Pani riaditeľka CVČ Ing. Viera Hagarová informovala o situácií v CVČ. 

Riaditeľka CVČ v Novákoch, Ing. Viera Hagarová touto cestou žiada o odpustenie 

nájomného na rok 2015 za prenajaté priestory v budove školy na Ul.J.C.Hronského 356/2 a to 

z dôvodu, že základná škola začala celkovú rekonštrukciu elektroinštalácie, čo sa dotýka aj 

chodu a zabezpečenia činnosti CVČ v takto sťažených podmienkach. 

     Týmito prácami dochádza k takému poškodeniu a znečisteniu všetkých stien, soklov 

a priestorov, že si ich úprava vyžiada zvýšené finančné prostriedky, ktoré sme pri tvorbe 

rozpočtu na rok 2015 nepredpokladali. 

     CVČ si doteraz vždy plnilo svoje záväzky voči základnej škole a to od roku 2005 /nájomné 

celkom 23 183,-€/,spolupracuje a je nápomocné pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho 

procesu žiakov ročníkov 1. – 4. aj v priestoroch CVČ, poskytuje možnosť bezplatného 

internetového pripojenia ZŠ pre potreby vyučovania informatickej výchovy všetkých žiakov 

ako i pre potreby pedagógov. 

     Finančné prostriedky, ktoré má CVČ schválené na nájom, by boli použité na 

priebežnú renováciu poškodených stien, omietok a výmenu podlahovej krytiny 

v počítačovej učebni CVČ. 

 

Uznesenie 007/KKV/2015 

 

KKV odporúča primátorovi mesta RNDr. Danielovi Danišovi, ako zriaďovateľovi ZŠ 

Nováky, aby CVČ v Novákoch bolo odpustené nájomné za prenajaté priestory v budove ZŠ 

na adrese ul. J.C. Hronského 356/2, Nováky, za účelom úpravy priestorov po rekonštrukcii 

elektroinštalácie. Odpustené nájomné bude vo výške skutočných predložených nákladov na 

rekonštrukciu priestorov CVČ. 

 

Za: 5 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1  Ing. Viera Hagarová 

Ospravedlnení: 0 

 

5. Špeciálna pedagogická poradňa 

 

Primátor mesta informoval o žiadosti KM Pro, s. r. o. Bánovce nad Bebravou 

k vydaniu súhlasu k zriadeniu súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva. 

PaedDr. Chlupíková k predloženej žiadosti vyjadrila podporné stanovisko. Mgr. Oršula sa 

zaujímal, aké finančné nároky to bude znamenať pre mesto, Ing. Zgančík v akých priestoroch 
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bude firma fungovať. Mgr. Mojžišová (za KM Pro, s. r. o.) informovala, že na mesto nebudú 

mať žiadne finančné nároky a priestory budú mať v budove Pošty. Pre zaradenie do siete škôl 

potrebuje centrum súhlas obce. Centrum bude zriadené pre spádovú oblasť, hlavnou náplňou 

by bola práca v teréne.  

Komisia KKV prejednala túto skutočnosť a zvažovala či zriadenie tejto špeciálnej 

pedagogickej poradne bude viac prínosné pre mesto Nováky, ako budú predpokladané 

náklady spojené s prevádzkou tejto poradne. KKV odporúča, aby MsR prerokovala túto 

problematiku. 

 

Uznesenie 008/KKV/2015 

 

KKV poveruje ekonomické oddelenie mesta Nováky, aby prehodnotilo financovanie 

tohto centra špeciálno-pedagogického centra. 

 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

6. Rôzne 

 

P. riaditeľka PaedDr. Chlupíková vzniesla požiadavku, ako ďalej s nedoriešenými vecami s 

predchádzajúcej zápisnice KKV. 

Konkrétne ide o bod 9. Rôzne, podkapitoly: 

2. KKV žiada navrhnúť systémové riešenie správy budov škôl ako mestského majetku, 

verejného obstarávania a dodávky tepla do týchto mestských budov.    

3. KKV žiada o vytvorenie smernice o prenájme priestorov v mestských budovách. 

4. KKV navrhuje zvážiť možnosť zaobstarania mestského autobusu, ktorý by bol využívaný 

v prospech všetkých občanov mesta.  

5. Pani riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková vyslovila myšlienku vytvorenia celomestského 

stravovacieho zariadenia, kde by sa ponúkala aj strava celiatikom a dietárom z celého mesta, 

nakoľko aj medzi žiakmi ZŠ sa nachádzajú deti s potrebou špeciálneho typu stravovania. 

6. Pani riaditeľka PaedDr. Anna Chlupíková vyslovila myšlienku možnosti výstavby 

podkrovných nájomných mestských bytov v budovách základných škôl.  
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7. Nakoľko Okresný úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi vydal na základe obhliadky 

budov dňa 25.2.2014 povinnosť zriaďovateľovi riešiť havarijný stav budov, je nutné sa 

zaoberať týmto problémom komplexne. 

Ďalej p. riaditeľka Zdenka Duchoňová opakovane žiada vyjadrenie MsR v súčinnosti KE, čo 

bude s projektom elektroinštalácie ZUŠ. 

Odbor Matice slovenskej dal návrh prostredníctvom tajomníčky Matice slovenskej Ing. Viery 

Hagarovej, aby boli všetky plánované kultúrne aktivity v meste Nováky zaradené do 

plánovacieho kalendára kultúrnych akcii mesta Nováky, ktorý by bol zverejňovaný na 

internetovej stránke mesta Nováky. 

Uznesenie 009/KKV/2015 

 

KKV žiada, aby sa týmito problémami zaoberala MsR a našla vhodné riešenie 

v súčinnosti s odbornými oddeleniami mesta Nováky, ktorých sa dané problémy dotýkajú. 

 

Za: 6 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Ospravedlnení: 0 

 

7. Záver 

 

 Záverom predseda poďakoval členom komisie a hosťom za ich účasť. 

 

V Novákoch dňa 05.03.2015 

 

Zapísal: Ing. Jozef Lovecký  …………………………. 

 

Overil: Bc. Ján Kačenák   …………………………. 

 

Prílohy: -prezenčná listina 


